PHILIPS
Hue White
Startpaket E27
Mjukt vitt ljus
Hue-brygga medföljer
Styr med app eller röst*
Hue-brygga medföljer

8718696785218

Enkel smart belysning
Kom igång med ditt smarta belysningssystem med detta startpaket som
innehåller två smarta ljuskällor med mjukt vitt ljus och en Hue Bridge. Det
är ett komplett kit för anpassad styrning över belysningen i hemmet och
alla fantastiska funktioner.
Oändliga möjligheter
• Fjärrstyr smart belysning när du inte är hemma
• Kom hem till ett hus fyllt med ljus
• Få det att se ut som om du är hemma med smart belysning
• Styr lamporna med din röst

8718696785218

Funktioner
Fjärrstyr belysningen när du inte är
hemma

Philips Hue-appen ger dig total
kontroll över belysningen var du än
befinner dig. Fjärrstyr belysningen med
appen så ditt hem alltid är upplyst
enligt ditt önskemål.

Få det att se ut som om du är hemma

Styr med rösten

Använd Philips Hue-appen och
schemalägg dina belysningsrutiner när
du är borta. Din smarta belysning tänds
vid de tidpunkter du har valt – och
ibland några minuter före eller efter –
för att få det att se ut som om någon
faktiskt är hemma.

Anslut dina ljuskällor till Hue-bryggan,
och du får även möjlighet att koppla
ihop dina lampor med Alexa, Apple
HomeKit och Google Assistant för att
enkelt styra belysningen med rösten.
Med enkla röstkommandon kan du
tända och släcka, dimra eller vrida upp
belysningen och även skapa
ljuseffekter.

Kom hem med ljus

Ställ in Philips Hue-appen så att den
märker när du närmar dig hemmet.
Belysningen tänds automatiskt innan
du ens klivit ur bilen eller är på väg upp
mot din ytterdörr.

Specifikationer
Miljö
• Driftsfuktighet: 5 % <H<95 % (ickekondenserande)
• Driftstemperatur: -20 °C till +45 °C
Garanti
• 2 år: Ja
Strömförbrukning
• Energieffektivitetsklass: A+

Bryggan
• Diameter: 88 mm
• Frekvensband: 2400-2483,5 MHz
• Höjd: 26 mm
• Max. antal tillbehör: 12
• Max. antal lampor: 50
• Nätadapter: 100–240 V AC / 50–
60Hz
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Lampan
• Diameter: 61 mm
• Energieffektivitetsklass: A+
• Sockel: E27
• Formfaktor: A60
• Höjd: 110 mm
• Ingångsspänning: 220V-240V
• Ljusflöde: Varmvitt ljus, 2700 K, >80
CRI, Endast dimbar via smarttelefon
eller surfplatta
• Ljusflöde: 806 lm
• Max. effekt vid användning: 9 W
• Max. vilolägeseffekt: 0.5 W
• Antal tändningar/släckningar: 50 000
• Specificerad livslängd: 25 000 h
• Uppgraderbar programvara: Ja
• Starta: Omedelbart 100 % ljusflöde
• Wattmotsvarighet: 60 W

Kompatibilitet
• Philips Hue-app: IOS 11 and later,
Android 7.0 and later
• Röstassistenter: Amazon Alexa, Apple
HomeKit (Via Hue Bridge), Google
Assistant, Microsoft Cortana (Via Hue
Bridge)
Förpackningens mått och vikt
• EAN/UPC - Hölje: 8718696785225
• SAP-nettovikt EAN (per del): 0,000
kg
• Nettovikt (per del): 0,185 kg
• SAP-längd (per del): 0,000
• SAP-bredd (per del): 0,000
• SAP EAN/UPC - Set: 8718696785218

Förpackningens innehåll
• Brygga: 1
• Ethernet-nätverkskabel: 1
• Hue-lampor: 2
• Nätadapter: 1
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